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Stichting Synagoge Coevorden
Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse
leven in Drenthe en omgeving te horen, te zien en te beleven is.
Bezoekadres:
Kerkstraat 36
7741 JC Coevorden
Openingstijden:
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.
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Verbouwing
Het jaar is nu bijna voorbij maar de verbouwing van de rabbiwoning nog niet. Wij gaan ervanuit dat eind
december ook de achterkamer helemaal klaar zal zijn. De keuken wordt in december geplaatst waarna de vloer
gelegd kan worden. Daarna kan de herinrichting weer van start gaan. De achterkamer wordt ingericht als
bibliotheek, kantoor en koffiekamer. De planning is dat in december ook de sluis in de gang wordt geplaatst.
Daarna stoppen we met verbouwingswerkzaamheden tot de zomer van 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Winterconcert
Zondag 22 december om 14.30 uur speelt het duo Sergei Bolotny,
viool, en Keiko Sakuma, piano, van het Noord Nederlands Orkest
(NNO) muziek van Joodse componisten in de synagoge te Coevorden.
Sergei Bolotny studeerde viool in Kiev en Wenen. Daar volgde hij ook
diverse masterclasses, o.a. speciaal voor kamermuziek bij het Altenberg
trio. Sinds een aantal jaren is hij plaatsvervangend 2e concertmeester bij
het NNO. Keiko Sakuma begon met haar pianostudie in Tokyo maar
kwam in 2004 naar Europa waar ze ging studeren in Salzburg en
Wenen. Daar slaagde ze in 2009 voor het speciale examen pianokamermuziek. Beide geven veel concerten,
ook ver over onze landsgrenzen. Entree € 15,-, vrienden SSC € 12,50. Wilt u zeker zijn van een zitplaats,
bestel dan kaarten via info@synagogecoevorden.nl.
Bezoekers
Op maandag 18 november 2019 bezochten 99 leerlingen van 3
HAVO en 3 VWO, de voormalige synagoge in Coevorden. Nadat de
leerlingen eerst les hadden gehad op school over de Tweede
Wereldoorlog en de concentratiekampen, kwamen ze nu naar de
voormalige synagoge. Daar hoorden zij niet alleen over het Joodse
leven in Coevorden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar
konden zij ook zelf de sjoel en de rabbi woning bekijken. Een plek
waar zoveel mensen gelukkig zijn geweest voor die beruchte nacht
van 2 op 3 oktober 1942. Later die week brachten zij nog een bezoek

aan het Herinneringscentrum Westerbork om daar geïnformeerd te worden over hoe het verder ging met de
Joodse-Coevordenaren nadat ze uit hun huizen waren gehaald.
Tentoonstelling

De achterkleinzoon, David krammer, bevestigt een
mezoeza aan de deur waardoor de kamer officieel
is geopend. Op de achtergrond een zus van David.

Op zondag 1 december 2019 om 14.00 uur hebben David en
Mietje Krammer een vaste plaats in de leraarswoning naast de
synagoge gekregen. Zij hebben hier meer dan 40 jaar gewoond en
verdienen het dat de geheel gerestaureerde en in de stijl van jaren
1930 teruggebrachte kamer, hun naam draagt. Leerlingen van De
nieuwe Veste, die de David en Mietje Krammer kamer als
profielwerkstuk hebben uitgewerkt, vertelden waarom zij dit
onderwerp hadden gekozen en wat zij bij het zoeken allemaal
hebben gevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben
achterkleinkinderen van David en Mietje die uit Zwitserland en
Israël waren overgekomen de kamer officieel geopend. Dat er
nog steeds veel belangstelling is voor het Joodse leven in Drenthe
bewijst het aantal bezoekers tijdens de opening; 74 in totaal.

Activiteiten
Januari, donderdag 23, 19.30 uur: 75 jaar bevrijding concentratiekampen. Monica Franken vertelt het
verhaal van haar vader die het concentratiekamp heeft overleefd. Haar verhaal wordt afgewisseld met oorlogsen Jiddische liederen, gezongen door Aliet Hogen Esch en begeleid op piano door Hans Tobi. Entree € 7,50-,
vrienden SSC € 5.-.
Februari, vrijdag 14, 19.00 uur: Open Joodse dienst door rabbijn Tamarah Benima. De bevolking uit de
regio kan op deze manier kennis maken met het Joodse geloof. Entree gratis. Opgave is noodzakelijk via:
info@synagoge-coevorden.nl
Februari, vrijdag 21, 20.15 uur: Voorstelling van Nina Juni, Hofpoort in de synagoge. In een wereld waarin
alles draait om “meer meer meer”, is zangeres Nina June (winnaar Zilveren Notenkraker 2018) op zoek naar
minder. Nina June speelt haar filmische popsongs voor het eerst in een akoestische setting met enkel Engels
zang, piano en cello. Entree € 17,50-, Kaarten bestellen via Hofpoort. Vrienden en vrijwilligers SSC € 15.-,
kaarten bestellen via secretaris@synagoge-coevorden.nl
Maart, zondag 15, 14.30 uur: Lotenfeest/ Poerim, Ensemble Noha vertelt over dit feest en speelt daarbij de
muziek. Entree € 7,50-, vrienden SSC € 5.-. Het belooft een informatieve maar vooral gezellige middag te
worden.
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